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הנדון :סיכום ישיבת מועצת הרובע מיום 18/3/15
א.

ביום ד' 18/3/15 ,התכנסה מועצת הרובע לישיבתה החודשית.
נוכחים :ס/ראש העיר ומ"מ שלמה פסי ,יו"ר  -כפיר כהן ,פישביין אריה ,מאיר מוסאי ,עמירם בריט,
עפרית מנור ,טלי סוסובר ומנהל הרובע עודד בן שלמה.
נעדרו :יעקב )ג'וקי( ניב ,ויקי יצחקי אבי ששון – כולם בהודעה מוקדמת
כמו כן השתתפו :מנהל אגף שפע חיים בלאיש ,חבר המועצה אייל הנדלר ,אפי מלצר ,השוטר הקהילתי איתן
ג'מיל ,חבר המועצה לשעבר דני רוזנפלד וכ 10 -תושבי הרובע.

ב.

סדר יום כפי שפורסם ב 15 -במרץ .2015

ג.

להלן הנושאים שהועלו והסיכומים לגביהם:
 .1דברי פתיחה – יו"ר כפיר כהן
מברך את הנוכחים בערב טוב נמצא אתנו מנהל אגף שפ"ע חיים בלאיש שאתו אנו עובדים בצמידות
וביעילות לאורך כל הזמן.
 .2אישור פרוטוקול מ.18/2/15-
אושר פה אחד בעד  : -יו"ר  -כפיר כהן ,פישביין אריה ,מאיר מוסאי ,עמירם בריט,
עפרית מנור ,טלי סוסובר .
הפרוטוקול יופץ בנוהל הרגיל ,באחריות מנהל רובע.
 .3חיים בלאיש מנהל אגף שפ"ע:
נתן סקירה באמצעות מצגת על אגף השפ"ע שבאחריותו כולל הצגת מחלקותיו ותחומי אחריותו.
נשאלו שאלות ע"י תושבים עפ"י הפרוט הבא:
צפי רוזנפלד -העלתה סוגיה בנושא מחזור וגזם .מענה יינתן במהלך השבוע ע"י מנהל מחלקת תברואה.
שלמה לוקמן -העלה סוגיה בנושא הדברה )יתושים( מענה יינתן ע"י סגן מנהל מחלקת תברואה.
אלון פרידמן -העלה סוגיה של איסוף גזם ואשפה בכניסה לאשכול יערה מענה יינתן המהלך השבוע.
טלי לרר -העלתה בעיות בתחום הגיזום מענה יינתן במהלך השבוע
עפרית מנור -העלתה סוגיות הר"מ .מענה יועבר במהלך השבוע על ידי ס .מנהל מח' גינון ונוף.
א .לגבי מחלה באחד העצים ב .עצי פיקוס.
 .4סגן ר' העיר ומ"מ -שלמה פסי -עדכונים:
א .משאל התושבים בנושא האבטחה והביטחון במכבים/רעות -
הוכן שאלון למשאל התושבים בעניין האבטחה לישובים  ,השאלון הועבר להתייחסויות בפורום
הרלוונטי – מתוכננת פגישה אצל ר' העיר הפגישה תתקיים בטווח הזמן המידי .
נותן הסבר לגבי תוכן ומהות השאלון המתוכנן.
נשאלו שאלות ע"י אייל הנדלר ודני רוזנפלד נתנו תשובות ע"י שלמה פסי.

ב .צביון הרובע-
ב 2012 -גיבש וועד הרובע שורה של המלצות לוועדת התכנון והבניה העירונית שימשו ויהוו עקרונות
להקלות בבניה במכבים וברעות  ,המטרה הייתה להקל על הציבור
על סמך הניסיון המצטבר ותלונות תושבים רבים המגיעים עם תלונות והתנגדויות לוועדה העירונית ,
יש מקום לבחון מחדש את העקרונות הנ"ל  .אחת הטענות הבולטות הינה על פיצול חידות דיור
והוצאתן למסחר ושכרויות הפוגעים באיכות החיים ובערך הנדלן ברעות ובמכבים  .יש לדוגמה
פרסומים על מכירת בתים עם יח' נפרדות להשכרה וכו'.
הוספת יח' להשכרה ופיצול יחידות גם מעמיסים את התשתיות בלתי מתוכננים בחניות  ,תשתיות
ביוב .כחבר ועדת תכנון ובנייה רואה פניות ומצוקות התושבים.
הוטל על ג'וקי לרכז וועדה מטעם וועד הרובע לבחינת הנושאים הנוגעים לצביון הרובע ולגבש
בדחיפות את עמדת הוועד כדי לעדכן ככל שנדרש את העקרונות ולהביאם לאישור בפני מועצת העיר
 ..הנושא הזה אינו סובל דיחוי  ,וועד הרובע חייב לפעול לגבש עמדות בדחיפות .
ג .חניות במרכז ברעות-
קיימת מצוקה גדולה בחניה שבמרכז המסחרי ברעות  ,והיא נמשכת בכל ימי השבוע .מורים ותלמידי
י"א  -יב' חונים במקום החל משעות הבוקר עד אחה"צ וגורמים לעומס כבד מאוד לבאים את המרכז
המסחרי
התקיימה פגישה אצל מנהל תיכון מור בהשתתפות יו"ר הועד כפיר כהן  ,טלי סוסובר,
גוקי ,עודד ונציגת הכשרת הישוב דנית גורן .המנהלת הבטיחה לפרסם פנייה לתלמידי שכבות יא  -יב
עם בקשה שיחנו רכבם במקומות מרוחקים יותר .המגרש הסמוך לכניסה השנייה בכיוון פארק המים .
פתרונות אחרים כמו הצבת מחסום וגביית דמי חניה לאחר  2-3שעות ראשונות לא אושרו על ידי
הרשות המקומית.
 .5יו"ר ועדת תרבות וקהילה – עפרית מנור – עדכונים:
א .מסיבת פורים -נקלענו לעלויות של כמה אלפי שקלים וכעת אין לנו כיצד לשלם כמו התחייבות לספקים,
דפוס וכו...
כפיר כהן -הייתה יוזמה מבורכת ,ניסינו אך לא הייתה היענות תושבים.
ישנן מקורות מימון שאנו נדאג להם ואף אחד לא יישא בעלות של שקל אחד אפילו.
תושבת רעות וחברת ועדת תרבות -מירב רביב -לא יכול להיות שבלפיד מתקיימות מסיבות פורים כבר 10
שנים ואצלנו לא .אני כבר הרמתי ידיים .וועד הרובע צריך לעזור לוועדת תרבות לעשות אירועים
קהילתיים והעיר לקחה לנו את כל הקהילתיות.
כפיר כהן -ועד הרובע שלנו באמצעות ועדת תרבות מבצע פעילות נאה ונמרצת ביותר.
תושבת מכבים וחברת ועדת תרבות צפי רוזנפלד -הייתה לי תחושה שזה מה שייקרה .לא מתאים פה
לאוכלוסייה ל"התחפש עם אלכוהול".
לגבי הרצאות אני חושבת שזו פעילות קהילתית ואנו עובדים לבד בארגון חדר הדיונים עם גוקי ועודד.
סוכם כי תקבע פגישה בנושא ארגון חדר הדיונים באחריות מ .הרובע.
ב .פעילות גמלאים -מבקשת לקבוע פגישה בנושא עם נציגם.
ג .עצי פיקוס -מסתמנת מחלה בעצים אלו יועבר למחלקת גנים ונוף באחריות מנהל הרובע.
ד .ריסוס עשבייה -נדרש ריסוס באחריות מנהל הרובע מול אגף שפ"ע.
ה .מעבר בין רעות למודיעין בסוף שדרות האורנים -נדרש טיפול באחריות מנהל הרובע מול אגף שפ"ע.
ו .איסוף זבל -עובדי הזבל לא לוקחים את כל האשפה שנמצאת ליד הפח עבר לטיפול אגף שפ"ע.

 .6יו"ר ועדת צרכנות וכספים -מאיר מוסאי -עדכונים:
א .הוט -ישנה התקדמות ועומדים על סף שינויים.
תושב רעות -שמעון לוקמן -התשתיות ברעות הינם של תושבי רעות ומי שמייצגם היא עמותת נאות
רעות .אף אחד מוועד הרובע לא מוסמך לסכם עם הוט כל הסכם.
ב .מגוניות -תושבת רעות גב' ענת גונן פנתה בבקשה מהרובע לבדוק אפשרות של היתר להצבת מיגוניות
בחצרות הבתים ברעות א' שם אין ממ"דים בבתים  .הנושא ייבדק על ידי סגן ראש

 .7יו"ר ועדת חינוך ונוער – טלי סוסובר -עדכונים:
א .ב"ס עמית -פנו אלי שוב ההורים וטענו שיש התקדמות אך ספק אם הבעיה תיפתר עד סוף השנה.
מבקשים את גיבוי ועד הרובע.
ב .כדורסל -היו בעיות עם שעות האולם .נמצא לכאורה פתרון חלקי להתאמן בשבת אך הבעיה היא
שמחלקת הביטחון לא מוכנה לפתוח את שערי ביה"ס שכן התברר כי הנושא לא מוסדר ונעשה שלא
בידיעת העיריה .העניין הועבר לטיפול שלמה פסי.
ג .מבקשת שוועד הרובע יפרסם ויפיץ לכל תושבי מכבים ורעות את ההזמנה של תיכון מור ליום רביעי
הבא – יריד אביב קהילתי ,שהכנסותיו יופנו לטובת קהילת העיר.
ד .החניות במרכז המסחרי ברעות – בהמשך לדבריו של פסי ,תומכת בגישתו של ראש העיר שלא
לגבות תשלום בגין חניה .מבקשת שיימצא פתרון שלא על חשבון מורי תיכון מור .התיכון הוא מוסד
מרכזי ומוביל בעיר ,טובת התיכון לא נופלת מטובת המרכז המסחרי והאינטרסים הכלכליים שלו.

ד.

לעיונכם.

ה.

ישיבת מועצת הרובע הבאה נקבעה ליום ד'  29לאפריל  2015בשעה .20:00
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